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Fastställt av: Kommunchef, förvaltningschef eller ledningsgruppen

Fastställt datum: XXXX-XX-XX

Dokumentet gäller till och med: XXXX-XX-XX

Dokumentet gäller för: Förvaltning, verksamhet eller alla nämnder och förvaltningar

Dokumentansvarig: Förvaltning, verksamhet

Diarienummer: XXXX

Vision och budget med strategisk plan Vision: ”Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen!
Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla 
delaktiga. Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart 
och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför.” Kommunfullmäktiges budget med strategisk plan är kommunens 
viktigaste övergripande styrdokument. I budgeten återfinns också vår vision, det önskvärda framtida tillståndet 
för kommunen och kvalitets- och styrmodellen som övergripande beskriver hur den kommunala verksamheten ska 
styras, följas upp och utvärderas. Strategisk plan innehåller kommunens övergripande mål och värdegrund. 

Plan anger inriktning och konkreta mål i en fråga av större vikt. Den är vägledande för beslut och styrning. Planen tar 
inte ställning till utförande eller metod. Har en begränsad giltighetstid och ska följas upp. Exempel på plan kan vara 
Bostadsförsörjningsplan. Beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är 
vägledande för beslut och styrning. Policy tar inte ställning till utförande eller metod. En policy är vanligtvis 
långvarig, och gäller tills vidare. En policy bör konkretiseras i andra styrdokument, oftast i riktlinjer. Exempel på 
policy kan vara Upphandlingspolicy och Kommunikationspolicy. Beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller nämnd.

Handlingsplan är en sammanställning av aktiviteter som tillsammans ska leda till att uppnå mål. Den visar konkret 
vad som ska göras inom ett visst område, vem/vilka som ansvarar för uppgiften, ekonomiska konsekvenser samt 
när det ska vara klart alternativt när det ska följas upp. Omsätter ofta inriktningen i planen till konkreta åtgärder. 
Exempel på handlingsplan kan vara Handlingsplan för nybyggnation av flerfamiljshus på Åsmyren. Beslutas av 
kommunchef, förvaltningschef eller ledningsgruppen.

Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument. Ett dokument som innehåller en anvisning eller 
rekommendation för hur exempelvis en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. 
Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. 
Gäller tillsvidare vilket innebär att gamla riktlinjer måste upphävas när de blir inaktuella. Exempel på riktlinjer kan 
vara Riktlinjer för användande av sociala medier. Beslutas av kommunchef, förvaltningschef eller ledningsgruppen.
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Inledning   
 
Bakgrund, syfte och avgränsningar 
I översiktsplan 2040 för Forshaga kommun finns en 
åtgärdslista där större projekt och planer prioriteras. 
I den finns centrumplan för Forshaga med som 
åtgärd under 2021–2025. I översiktsplanen fastställs 
även att det i Forshaga centrum eftersträvas en 
hög servicenivå. Funktioner som ska vara enkelt 
nåbara för många placeras inom tätorterna. Det ska 
finnas ett sammankopplat gång- och cykelnät inom 
orterna där viktiga målpunkter kopplas samman. 
Gestaltningsprogram i form av en centrumplan ska 
finnas för tätorterna som ger riktlinjer för utformning av 
det offentliga rummet. Handel och centrumfunktioner 
ska koncentreras till tätorterna. Besöksmål, mötesplatser 
och god tillgång till kollektivtrafik ska finnas.

Forshaga tätort är 2040 en trivsam tätort med en 
variation av boendemiljöer där det är lätt att ta sig 
fram via ett sammanhängande gång- och cykelnät 
till arbetsplatsen, offentlig service, fritidsaktiviteter 
och kollektivtrafikhållplats. Trafiksituationen på 
Storgatan ska ha förbättrats genom lägre hastigheter 
och gång- och cykeltrafikanten ska stå i fokus 
i stadsrummet. Utvecklingen av tätorten avser 
en förtätning i planlagda lägen för bostäder och 
inom ett antal större utvecklingsområden där nya 
detaljplaner kommer krävas. Det ingår också en 
utveckling av en tydligare centrumkärna mellan 
Storgatan, Esplanaden, Järnvägsgatan och Bruksgatan. 
Centrumutvecklingsplanen ska visa på den samband 
och nyckelåtgärder som krävs för att förbättra centrum i 
tätorten.

För att nå fram till målen om en tydligare centrummiljö 
genom gestaltning av det offentliga rummet har det 
gjorts analyser av Forshaga centrum. Det togs bland 
annat fram en barnkonsekvensanalys 2018 där skolbarn 
i Forshaga har fått kartlägga hur de upplever centrum 
samt komma med förslag på hur det bör utvecklas. 
De viktigaste slutsatserna från den analysen var att 
det saknas platser för barn och unga i centrum och att 
de önskar mer variation och fler platser för spontana 
aktiviteter.  

Det har även genomförts en medborgardialog där det 
framkom att det finns stort behov av fler och bättre 
sittplatser, bättre belysning och mer grönska. 
Utifrån tidigare dialoger och genomförd platsanalys har 
det tagits fram gestaltningsprinciper för utformningen 
av de offentliga rummen. Med hjälp av dessa principer 
har fyra platser valts ut och det har tagits fram 
gestaltningsförslag som ska vara vägledande vid 
utvecklingen av platserna.  

För att avgränsa området som beskrivs och gestaltas 
i denna plan har det genom en platsanalys gjorts 
en definition av vad som ingår i Forshaga centrum. 
Detta behövde göras för att avgöra skalan och 
detaljeringsgraden på gestaltningsförslagen. Eftersom 

det är ett till ytan ganska begränsat område som har 
avgränsats innebär det att man har kunnat komma 
med detaljerade förslag för utvecklingen. Det är bara 
området inom det definierade centrumet som vidare har 
analyserats och gestaltats. 

Centrumutvecklingsplanen har tagits fram parallellt 
med en trafikplan för ett större område av Forshaga. 
Trafikplanen har analyserat trafiksituationen i centrum 
och tagit fram förslag för trafiksäkerhetsåtgärder så som 
farthinder och breddning av trottoarer. Därmed finns 
det inga förslag för vägar eller gång- och cykelvägar i 
denna plan. 

Syftet med centrumutvecklingsplanen är att säkerställa 
god kvalitet på utformningen av den offentliga 
miljön. Det har tagits fram gestaltningsprinciper och 
gestaltningsförslag för centrumsområdet som ska 
fungera som riktlinjer för den kommande utvecklingen 
av ett attraktivt Forshaga. 

Centrumutvecklingsplanen ska vara ett långsiktigt 
dokument som ska användas av kommun, 
verksamhetsutövare och fastighetsägare. Dokumentet 
ska skapa en tydlighet och förutsägbarhet för utveckling 
av Forshaga centrum.  

Forshaga kommun har tagit hjälp av konsulter från 
KLARA arkitekter i Karlstad som tillsammans med 
kommuntjänstepersoner har arbetat fram ett förslag till 
centrumutvecklingsplanen. 
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Forshaga       

Bakgrund
Forshaga växte från att ha varit en bybildning med 
spridda gårdar till att bli ett municipalsamhälle efter 
brukets uppkomst kring sekelskiftet 1900. Under 
40-talet hade Forshaga utvecklats till en köping med 
en centrumbildning längst med Storgatan. Längs med 
Bruksgatan som går från Storgatan ner mot bruket 
på Näset finns flertalet kulturhistoriskt intressanta 
byggnader. 

I kommunen finns cirka 650 företag registrerade med 
en bra balans mellan olika branscher. De flesta är små 
en- eller fåmansföretag. Pappers- och massaindustrin 
är den bransch som sysselsätter flest personer men 
även besöksnäringen och hälso- och sjukvården är stora 
sektorer. Laxfisket lockar idag till sig turister från flera 
håll i landet men det finns spår som visar att man drog 
upp lax i Forshaga redan på medeltiden. 

Sett till antal företag så dominerar byggindustri, 
detaljhandel och företagstjänster. Forshaga kommun är 
den största arbetsgivaren med cirka 950 anställda och 
det största privata företaget är Stora Enso i Forshaga 
som har cirka 100 anställda. Inom Forshaga tätort är 
tjänsteföretag och handel till stor del samlade kring 
Storgatan. Industriverksamheter finns på Näset i 
tätortens östra del och vid Framgården längst norrut på 
Storgatan. 

Forshaga centrum definieras som området mellan 
Storgatan, Esplanaden, Järnvägsgatan och Bruksgatan. 

Forshagas läge i Värmland
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Forshaga centrum       

År 1944 blir Forshaga köping genom att området för 
Forshaga församling bryter sig ur Grava, som numera 
tillhör Karlstad. Redan då var Storgatan den största 
gatan och mycket av handeln skedde längs med den. 

Även idag är Storgatan ryggraden i centrumet och 
det är längs den som flest folk rör sig. Det är därför 
naturligt att det är just längs Storgatan som den mesta 
handeln har etablerat sig. Det finns idag två stora 
livsmedelsbutiker med tillhörande parkeringsytor 
som nås längs Järnvägsgatan som går parallellt med 
Storgatan. Det finns även ett antal butiker så som apotek 
och godisbutik som vetter mot det lilla torget längs 
Storgatan, som har fått namnet Stortorget. 

Stortorget Järnvägstorget

Längs med Järnvägsgatan finns ytterligare ett torg, 
som har fått namnet Järnvägstorget.  Det anlades 2009 
samtidigt som de flerbostadshus som står på varsin sida 
av torget. På andra sidan torget från Järnvägsgatan går 
Klarälvsbanan längs samma sträckning som det gamla 
tågspåret som fanns förr. Det är en populär gång- och 
cykelväg som lockar turister till centrum, framförallt 
sommartid.
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Platsanalys

Forshaga centrum
Forshaga kommuns pulsåder är älven som ringlar sig 
fram och ger många attraktiva miljöer. Älven kommer 
fortsätta spela en huvudroll i kommunens utveckling 
och det är viktigt att den får en roll även i centrum. 

Klarälvsbanan som går längs den nedlagda tågbanan 
är också en viktig del av centrala Forshaga då det är en 
turistattraktion som lockar besökare till kommunen. 
Idag är det dock många som passerar centrum utan att 
stanna då det inte finns någon naturlig mötespunkt som 
leder besökarna in till handelscentrumet.  
  

Mötesplatser 
En mötesplats är en plats där människor möts och 
stannar upp för att prata eller umgås med andra 
människor. Det kan vara spontana eller planerade 
möten och det kan vara allt från ett kort samtal till 
längre umgängen. Mötesplatser uppstår ofta där det är 
mycket rörelse vilket det naturligt blir vid entréer och 
butiker i ett centrum.  

Utifrån tidigare underlag och observationer har det 
identifierats åtta mötesplatser. En av mötesplatserna, 
Lärcentrum, ligger utanför det definierade centrumet 
men genererar mycket rörelse och är därför med 
som en viktig mötesplats. Det är tydligt att de flesta 
mötesplatserna är koncentrerade runt de butiker som 
finns i Forshaga, så som COOP, ICA, Saras Godis och 
Systembolaget. Det är runt dessa entréer som det är 
mest rörelse och det är där människor möts. 

Bänkarna på torget utanför centrumhuset är också 
viktiga mötesplatser. Där sitter det ofta folk, speciellt 
när det är fint väder. Utöver butikerna är det bara på 

dubbel-nisses torg som folk möts och umgås. Dagens 
centrumtorg är smalt och det finns inte utrymme för mer 
än några bänkar och träd. Det finns inte utrymme för 
uteserveringar längs detta torg och det kan vara en av 
anledningarna till att det inte finns några restauranger i 
denna del av centrum.

Nya torget som anlades 2009 har idag inte de funktioner 
som ett torg bör ha och det är få personer som vistas 
där. Det står ett lektåg i hörnet på torget, som är den 
enda lekutrustning som finns i centrum, men det är slitet 
och används sällan för lek. Träden som planterades 
mår inte bra och flera av dem blommar inte. Därför 
har nya torget inte tagits med som en av de befintliga 
mötesplatserna i Forshaga centrum.

Dubbel-Nisses Torg Södra bänken 
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Norra entrén längs Klarälvsbanan Södra entrén längs Klarälvsbanan

Grönstruktur
En grönstruktur kan beskrivas som ett grönt nätverk 
med vegetationsklädda ytor. Grönstrukturen består 
av små och stora gröna områden av olika karaktär och 
funktion. Dessa områden kan vara parker, planteringar 
och trädrader som består av tre eller fler träd i rad.  

Stadsgrönskan har en mångfunktionell betydelse och 
en rik grönstruktur innehåller många funktioner, 
exempelvis spridningskorridorer för djur och växter, 
klimatanpassning, estetiska värden, hälsa och rekreation 
samt renare luft. Även vatten och dagvattenfrågor är 
ofta kopplade till grönstrukturens funktioner.

I Forshaga centrum finns det många stora hårdgjorda 
ytor så som torg, parkeringar, gångbanor och bilvägar, 
och ganska få och små gröna platser. De gröna ytorna är 
utspridda och ingår inte i ett sammanhängande nätverk. 
En av de gröna platserna i centrum som nyligen har 
rustats upp är Dubbel-Nisses torg. Där finns det på 
våren och sommaren blommande växter, några större 
uppvuxna träd samt klippt gräsmatta. Det finns även 
två mindre gröna platser med flera uppvuxna träd både 
i den södra och i den norra entrén till centrum när man 
rör sig längs Klarälvsbanan. Utanför centrum är det nära 
till parker, skog och rekreation kring Klarälven.

Utöver dessa gröna platser finns det flera rader med 
trädplanteringar som kantar både torg och gator. Dessa 
trädplanteringar förstärker både siktlinjer och stråk 
samtidigt som det binder ihop centrum. Flera av träden 
i dessa rader bedöms dock inte trivas så bra och har inte 
haft någon egentlig tillväxt sedan de planterades.  

         



11Centrumutveckling Forshaga

ST
OR

GA
TA

N

JÄ
RN

VÄ
GS

GA
TA

N

KL
AR

ÄL
VS

BA
NA

N

ESPLANADEN

BRUKSGATAN

GRÖNA PLATSER

TRÄDRADER, FLER
ÄN 3 TRÄD I RAD

Grönstruktur

Karta som visar grönstruktur i centrum



12 Centrumutveckling Forshaga

Siktlinje mellan coop och centrumhuset  Klarälvsbanan

Siktlinjer 
En siktlinje är en tänkt linje mellan två objekt som är lätt 
att observera när man rör sig längs linjen. Det är vanligt 
att en siktlinje börjar och/eller slutar i ett viktigt objekt, 
så som en kyrka, staty eller viktig byggnad men det 
finns även siktlinjer som är rumsskapande eller visar en 
riktning.  

Siktlinjerna i centrum sammanfaller med de relativt 
långa och raka gator som definierar centrum det 
vill säga Storgatan, Esplanaden, Järnvägsgatan och 
Bruksgatan. Dessa långa siktlinjer skapar en tydlig 
visuell definiering av centrum. Det har även gjorts vissa 
grepp för att ytterligare förtydliga dessa siktlinjer genom 
att ha en typ av julbelysning inom centrum och en annan 
utanför. 

Utöver dessa finns det några siktlinjer som går på tvärs 
mellan Storgatan och Järnvägsgatan där den södra av 
dessa naturligt landar i nya torget och statyn som står 
det. Även Klarälvsbanan är en lång och rak siktlinje 
men som idag inte är så tydligt definierad och det 
finns ingen markering eller skyltning som visar att 
man är i centrum.  Det gör att många som färdas längs 
Klarälvsbanan missar Forshaga centrum. 
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Stråk mellan Järnvägstorget och Stortorget  Stortorget

Stråk 
Ett stråk är en sammanhängande väg eller gata, ofta 
mellan målpunkter, där det rör sig mycket människor. 

De flesta stråk där människor rör sig i centrum 
sammanfaller med de siktlinjerna som definierar 
centrum, det vill säga de långa parallellgatorna 
Storgatan, Järnvägsgatan, Bruksgatan och Esplanaden. 
Det är även längs dessa som de flesta gång- och 
cykelvägarna finns. Ett viktigt stråk som lockar många 
turister till Forshaga, speciellt på sommaren, är 
Klarälvsbanan. Det är ett viktigt stråk även för de som 
rör sig mellan olika mötespunkter i centrum då det är ett 
av få stråk som är helt separerat från biltrafik. 

I centrumkärnan rör sig folk mer fritt och många 
går över de stora parkeringsytorna. Det går ändå att 
definiera två huvudstråk, varav ett som kopplar ihop de 
två centrala torgen. Det stråket sammanfaller dock inte 
med den siktlinje som kopplar ihop torgen, på grund av 
ett antal hinder som gör att gångbanan svänger av något 
för att parera dessa. Dessa hinder förbindelsen mellan 
torgen uppdelad och mindre naturlig att röra sig längs. 
Detta kan vara en av anledningarna till att nya torget 
inte används på det sätt som det var tänkt från början.    
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Trafonsformatorstationen i stråket mellan Järnvägstorget och Stortorget  Storgatan

Barriärer 
En barriär är ett hinder som fördröjer eller förhindrar 
det naturliga rörelsemönstret på en plats. Det kan 
vara naturliga eller konstruerade hinder och vad som 
upplevs som en barriär kan förändras över tid.  

Det finns några barriärer i Forshaga centrum som 
idag upplevs som störningsmoment i de naturliga 
rörelserna genom centrum. Det är bland annat Storgatan 
som har relativt mycket trafik som är den största 
barriären.  Den utgör ett hinder för de som kommer 
från bostadsområdet eller Grossbolsskolan väster om 
Storgatan eller de som ska till busshållplatsen för buss 
mot Karlstad. I trafikplanen ges flera förslag på åtgärder 
för att minska Storgatans barriäreffekt, till exempel att 
skapa tryggare övergångar och sänka hastigheten. 

I passagerna mellan centrumhuset och matbutikerna 
finns idag vissa hinder som gör att det inte blir ett 
naturligt flöde längs de stråk som går där. Hindren 
utgörs bland annat av stora utskjutande entréer, många 
och spritt placerade gatupratare och försäljning utanför 
entréerna. 

Längs stråket som leder från matbutikerna till det nya 
torget finns ett hinder i form av en transformatorstation 
som är placerad mitt i siktlinjen. Transformatorstationen 
tillsammans med den stora och utskjutande entrén 
till matbutiken gör att stråket mellan torgen måste 
sicksackas, vilket stör den naturliga kopplingen mellan 
platserna. 

En ytterligare barriär är staketet som går längs 
Klarälvsbanan. Det är långt och sammanhängande 
vilket gör att det kan bli en lång omväg att gå runt. 
Det kan även skapa en avskildhet mellan centrum 
och Klarälvsbanan istället för att bjuda in cyklister 
och gångtrafikanter att ta del av det Forshaga har att 
erbjuda. 
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Utvecklingsmöjligheter 
Utifrån analysen av centrum har både möjligheter och 
brister tydliggjorts. Dessa har bidragit till att klargöra 
vad och vilka platser som behöver fokuseras på för att 
skapa ett trevligare centrum. 

Målet är att fler människor i alla åldersgrupper ska 
vilja vara i centrum och utnyttja det utbud som finns. 
Samtidig vill man på sikt kunna skapa ett underlag 
för ett växande Forshaga med fler verksamheter, mer 
torghandel och fler besökare. Analysen har visat att det 
framför allt är vuxna och äldre personer som använder 
de mötesplatser som finns. Barn och unga använder 
butikerna men går sedan vidare till platser utanför 
centrumet. 

En av de största bristerna i centrum är dels att mycket av 
den befintliga möbleringen är sliten, dels att det saknas 
möblering på många platser och att det inte är så stor 
variation i den möblering som finns. En viktig åtgärd 
kan vara att köpa in nya enhetliga möbler som kan bidra 
till att skapa fler mötesplatser för alla åldersgrupper, 
även barn och unga som inte är så representerade 
idag. Eftersom det är ett relativt litet och väldefinierat 
centrum är det viktigt att nya möbler och utrustning 
följer samma formspråk och kulörer för att bygga vidare 
på och skapa en ännu tydligare centrumkärna. Liksom 
julbelysningen på vintern hjälper till att definiera 
centrum bör även möbler, planteringar, skyltar och 
övrig belysning hjälpa till att visa att nu har du kommit 
till Forshaga centrum. 

För att skapa ett attraktivare centrum är det vissa platser 
där det rör sig mycket folk som behöver jobbas vidare 
med. Det är framförallt de två centrala torgytorna 
som behöver rustas upp och få tydligare karaktärer. 
Kopplingen mellan dessa torg bör även förstärkas för att 
skapa mer rörelse och utnyttja de ytor som redan finns. 
Nya torget kan även spela en viktig roll i att få de som 
färdas längs Klarälvsbanan att stanna upp och uppleva 
Forshaga centrum. 

Utöver centrumkärnan med de två torgen är det två 
platser längs Klarälvsbanan som behöver utvecklas för 
att markera var centrum börjar. Det är den södra och 
norra entrén där det idag finns stora uppvuxna träd 
och som båda kan bli små lummiga mötesplatser som 
välkomnar besökare. Även stråket längs Klarälvsbanan 
mellan dessa platser kan bli tydligare. 

Järnvägstorget  Stortorget
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Gestaltning av platser

Baserat på platsanalysen och dialoger med medborgare 
har det tagits fram gestaltningsförslag för fyra platser 
och ett stråk som kopplar ihop två av platserna. 
Gestaltningsförslagen ska ses som vägvisande vid 
beslutsunderlag och som idébas för vidareutveckling. 

Målet med gestaltningsförslagen är att skapa ett attraktiv 
och mer levande centrum genom att skapa många 
platser med olika karaktärer som ska passa alla åldrar. 
För att uppnå detta är det viktigt att knyta an till det 
unika med platsen och dess historik. Därför har det valts 

Plan som visar gestaltning av hela centrum

ut vissa teman, så som fiske, tågtrafik och Klarälven till 
olika platser i centrum. Det har även lagts stort fokus 
på att skapa platser för barn och unga då det inte finns 
några platser för den åldersgruppen idag. 

Förslaget innebär en del större förändringar men 
som över tid kommer ge ett sammanhållet och 
unikt centrum. Genomförandet av utvecklingen kan 
genomföras etappvis och det kan redan nu påbörjas 
med mindre åtgärder för att visa att det finns en vilja att 
skapa ett bättre centrum. 
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Centrumkärnan som innefattar Stortorget, 
Järnvägstorget och det nya centrumstråket, som kopplar 
dem samma, får ny karaktär genom att centrumhuset 
rivs och ersätts av ett nytt flerbostadshus med mindre 
fotavtryck men med lokaler i bottenvåningar. För att 
markera centrum kan det nya huset byggas i upp till 
6 våningar men det bör få en indragen översta våning 
och indragningar i fasaden för att undvika att den 
upplevs som en solitär. Byggnaden bör även flyttas mot 
parkeringen för att skapa större ytor på torget.  En ny 
byggnad bör ha avfasningar i hörnen som möter det nya 

torget för att skapa större ytor som leder människorna 
vidare till andra delar av centrum men också för att 
undvika den visuella barriär som hörnen kan skapa. En 
ny byggnad med placering och utformning måste även 
prövas i en planprocess.  

Det nya torget som bildas ger fler möjligheter att skapa 
attraktiva centrummiljöer och framför allt möjlighet till 
uteserveringar med eftermiddags- och kvällssol.
 

Centrumkärnan

Plan som visar gestaltning av hela centrumkärnan med Stortorget, Järnvägstorget och förbindelsen mellan dessa

Ny byggnad med 
upp till 6 våningar 
och verksamheter i 

bottenplan. Möjlighet 
till uteserveringar på 

torget

Nytt bredare 
stråk som 

kopplar ihop de 
två torgen

Större torg 
med fler 

möjligheter

Ny utformning 
av torget med 
fokus på lek
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3D-illustration som visar hur centrum kan se ut om planen genomförs i sin helhet
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Resecentrum

Nytt resecentrum 
för alla som pendlar 
med kollektivtrafik

Plan som visar gestaltning av nytt resecentrum

Ett nytt mindre resecentrum föreslås placeras i 
anslutning till busshållplatsen mot Karlstad. Placeringen 
är vald för att ge bästa möjliga uppsikt över kommande 
bussar samtidigt som det finns en koppling in mot 
centrum. Byggnaden bör utföras till stor del av glas och 
vara väl belyst för att skapa trygghet. Placeringen gör 
att byggnaden kommer vara synlig från stora delar av 
Storgatan och Stortorget vilket gör att den genom dess 
utformning kan bli ett landmärke för Forshaga centrum.  

Utformningen bör vara bearbetad och ha ett tryggt och 
tydligt uttryck. Gestaltning utreds i ett senare skede.      



24 Centrumutveckling Forshaga

Möbler
Bänkar typ Orm, sittmöbler typ Chilla 

Markbeläggning
Plattläggning med röda och grå stenplattor lika de 
som finns på bland annat Järnvägstorget. 

Belysning
Befintliga lyktstolpar av typ ”Stockholm” behålls. 
Nya lyktstolpar av typ ”Stockholm”. 

Växtmaterial 
Befintliga träd flyttas till nya stråket. Planteringar 
med älvväxter utförs som platsbyggda ”öar” med 
tydliga kanter i tex. corten. Bänkar placeras runt 
öarna

Centrumstråket

Plan som visar gestaltning av Centrumstråket

Plats för 
Fiskbilen

Planterings”öar” 
med rundade 

sittbänkar

Plats för 
torghandel 

mellan träden

Trafostation 
kläs in med 

träribbor 

Centrumstråket blir ett nytt stråk som bildas mellan 
Stortorget och Järnvägstorget för att koppla dessa 
samman och öka rörelsen mellan torgen. Det nya 
centrumstråket ersätter det befintliga stråket men för 
att undvika de barriärer som finns där i dag breddas 
det och flyttats i sidled. Detta ger en bredare och 
tydligare koppling mellan torgen samtidigt som det 
finns möjlighet till fler sittplatser. Parkeringarna behöver 
omstruktureras för att få samma antal parkeringar 
som tidigare men detta ger möjlighet till längsgående 
parkeringar där fiskbilen kan stå. 
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Möbler
Bord+bänkar typ Långbordet, bänkar typ  hug a tub

Markbeläggning
Plattläggning med röda och grå stenplattor lika de 
som finns på bland annat Järnvägstorget. Nerfälld 
vattenränna. 

Belysning
Befintliga lyktstolpar av typ ”Stockholm” behålls. 

Växtmaterial 
Befintliga träd behålls. Planteringar med älvväxter 
utförs som platsbyggda ”öar” med tydliga kanter i 
tex. corten. 

Stortorget

Plan som visar gestaltning av Stortorget

Det nya och större Stortorget kommer upplevas mer 
rymligt och det kommer kunna användas mer än vad 
det görs idag. För att skapa ett flexibelt torg kommer 
det inte finnas så många fasta möbler förutom under 
de befintliga träden som behålls. Under träden skapas 
en vattenränna nedfälld i marken som får samma 
utformning som Klarälvens sträckning igenom 
Forshaga. Detta ger ett levande inslag i centrum 
samtidigt som det knyter an till ortens historik. Längs 
den ”lilla Klarälven” placeras slingrande sittmöbler och 
planteringar. 

Långbord med 
olika typer av 
sittplatser som 

slingrar längs torget

Vattenränna som följer 
Klarälvens lopp förbi 

Forshaga

Planteringar 
med ”älvväxter”

Befintliga 
träd behålls

Möblerings-
zoner

Möblerings-
zoner

Uteservering 
med kvällssol
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Möbler
Lekelement typ Solid Surf Island/ Lung mare, bänk 
typ Orm/hug a tub, solstol typ Kajen

Markbeläggning
Plattläggning med röda och grå stenplattor behålls 
och nytt läggs där det behövs. Cykelbana målas.  

Belysning
Befintliga lyktstolpar av typ ”Stockholm” behålls. 

Växtmaterial 
Planteringar med älvväxter utförs som platsbyggda 
”öar” med bänkar runt om.  Träd som inte trivs byts 
till ullungrönn. 

Järnvägstorget

Plan som visar gestaltning av Järnvägstorget

Järnvägstorget får ny karaktär och blir en plats för barn 
och unga med olika typer av kombinerade lek- och 
sittmöbler. Mer aktivitet och sittplatser tillsammans 
med cykelparkering och en cykelservicestation kan 
även locka in fler från Klarälvsbanana in i centrum. I 
och med det nya bredare centrumstråket möter man 
Järnvägstorget på en ny plats vilket ger möjlighet att 
rama in torget med träd och planteringar. Statyn flyttas 
så att den hamnar i siktlinjen från centrumstråket. 

Upphöjd 
övergång 
breddas

Ny träd 
ramar in 

torget

Skulpturala  
lekmöbler för 

alla åldrar skapar 
aktivetet på torget

Cykelbana 
markerad i 

markbeläggningen Mini-cykelverkstad 
och cykelparkering 
lockar in cyklister 

från Klarälvsbanan

Nya pollare längs 
Klarälvsbanan

Staty 
flyttas hit
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Möbler
Parkmöbler typ Parco

Markbeläggning
Befintlig markbeläggning behålls. Eventuellt ny gång 
av makadam fram till sittmöblerna.

Belysning
Effektbelysningsarmatur Pup, Lynx längs 
Klarälvsbanan

Växtmaterial 
Befintliga träd behålls. Kompletteras eventuellt med 
ny storblommig häggmispel. 

Tågplatsen

Plan som visar gestaltning av Tågplatsen

Tågplatsen blir en ny mindre mötesplats och markering 
av den södra entrén till centrum för de som rör sig 
längs Klarälvsbanan. Ett nytt konstverk med tema ”tåg” 
och tillhörande informationstavla som berättar om det 
gamla tågspåret som gick genom Forshaga sätts upp. 
Konstverket kompletteras med effektbelysning av de 
stora uppvuxna träden samt nya sittmöbler. 

Nya pollare längs 
Klarälvsbanan

Konstverk
”tåg”Nya 

sittmöbler
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Möbler
Parkmöbler typ Parco

Markbeläggning
 Ny gångväg av makadam med kanstöd. 

Belysning
Effektbelysningsarmatur Pup, Lynx längs 
Klarälvsbanan

Växtmaterial 
Befintliga träd behålls. Kompletteras eventuellt med 
ny storblommig häggmispel. 

Fiskplatsen

Plan som visar gestaltning av Fiskplatsen

Fiskplatsen blir en ny mindre mötesplats och markering 
av den norra entrén till centrum för de som rör sig 
längs Klarälvsbanan. I siktlinjen norrifrån placeras 
ett konstverk med tema ”fisk” för att knya an till den 
starka fiskekulturen som finns i Forshaga. Konstverket 
kompletteras med effektbelysning av de stora uppvuxna 
träden samt nya sittmöbler.

Nya pollare längs 
Klarälvsbanan

Konstverk
”fisk”

Nya 
sittmöbler
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Gestaltningsprinciper

Vid utveckling av Forshaga centrum är det väldigt 
viktigt att se till de rumsliga och funktionella 
sambanden. Forshaga har ett relativt litet centrum 
som idag upplevs uppdelat av parkeringsytor. Det 
är därför viktigt att planerade åtgärder bidrar till att 
stärka centrumets helhetsintryck. Det har redan idag 
gjorts vissa åtgärder för att definiera centrum och 
uppmärksamma besökare och boende att de har kommit 
till kommunens centrum. Detta kan byggas vidare på 
genom att hålla ihop belysning, planteringar och möbler 
inom det som har definierats som centrum. 

I centrum finns det redan idag gedigna material båda i 
markbeläggning, belysning och vackra uppvuxna träd. 
Detta är viktigt att ta vara på och bygga vidare på för att 
skapa en helhet. Ett mål för kommunen är att skapa en 
långsiktigt hållbar, attraktiv och vacker plats vilket görs 
genom omsorg och kvalitet. 

Utrustning
I centrum ska det finnas olika typer av sittmöbler så 
att alla kan hitta en plats att sitta. Det kan vara soffor, 
solsoffor, bänkar men även mer lekfulla sittplatser. 
Sittmöblerna bör dock hållas samman med kulör och 
formspråk för att skapa ett sammanhållet centrum. 

Sittmöbler bör finas utplacerade med jämna mellanrum 
längs stråk och vid torgen. Det är viktigt att det finns en 
variation av sittmöbler samt att det finns både i sol och 
skugga. 

För att centrum ska bli en plats för alla är det viktigt 
att introducera lekelement även i centrum. Dessa bör 
inte utformas som traditionella lekplatser med vanlig 
lekutrustning då detta finns på andra platser i Forshaga. 
Lekutrustning bör istället fokusera på att skapa aktivitet 
över åldersgrupper och samtidigt vara ett vackert och 
arkitektoniskt inslag i en centrummiljö. Därför bör 
lekelement platsbyggas eller specialbeställas så att det 
fungerar på just denna plats. 

Forshaga centrum är relativt litet och uppdelat i flera 
olika platser. För att hålla ihop karaktären och visa 
vilka platser som hör till centrum bör alla möbler följa 
ett kulör- och materialkoncept. Varma material så som 
trä bör användas för att balansera de annars många 
hårdgjorda ytorna. För att visa fram Forshagas identitet 
och närhet till Klarälven bör färgen blå användas på 
delar av stål och aluminium.

Kulör som bör användas är NCS S 6030-R80B eller RAL 
5003. 

Räcken som sätts upp i centrummiljön måste bidra till 
den attraktiva och sammanhållna karaktären som byggs 
upp i Forshaga. Generellt bör det inte sättas upp räcken, 
plank eller murar som skapar barriärer i centrum 
men på vissa platser kan det behövas för att bidra till 
rumskänslan eller rama in en plats. Om det behövs 
räcken så bör dessa hållas lätta och öppna.  Till exempel 
vid uteserveringar kan det behöva sättas upp räcken 
för att markera utbredningen och då bör detta göras 
med glasade räcken eller luftiga smidesräcken. För att 
underlätta för synskadade i centrum bör inhägnader ges 
mellanliggare både i över- och underkant där den undre 
placeras 0,1 meter över mark. 

Alla papperskorgar som placeras i centrum bör vara av 
samma typ. Det är viktigt att de är tillgängliga för alla, 
även de med funktionsvariationer, samtidigt som de är 
enkla att tömma och hålla rena.
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Förslag på sittmöbler: 

Soffa med bord – Långbordet från Nola. Placeras i 
slingrande formationer på torget mellan ICA och COOP. 
Träpartier färgas mörkblå och stål pulverlackeras svart. 

Solsoffa – Kajen från Nola. Placeras på nya torget 
mellan trädplanteringar. Träpartier hålls trärent och stål 
pulverlackaeras mörkblått. 

Stolar/sittgrupper - Parco från Nola. Placeras vid 
entréplatserna. Träpartier hålls trärent och stål 
pulverlackaeras mörkblått.

Planteringsmöbler – Platsbyggda planteringskärl med 
sittplatser runt om. Placeras på nya torget. Träpartier 
hålls trärent och stål pulverlackaeras mörkblått.

Bänk runt träd - Orm från Nola eller Hug a tub från 
Streetlife. Bänkar som går helt eller delvis runt träd. 
Träpartier hålls trärent och stål pulverlackaeras 
mörkblått.  

Förslag på lekmöbler: 

Lek på Järnvägstorget - Solid Surf Island från Streetlife 
eller Lungo mare från Escofet. Lekmöbler utformas 
som ett skulpturalt inslag i torgmiljön. Det kan även 
platsbyggas aktivitetsskapande lekmöbler i trä.  

Lek längs centrumstråket – Chilla från Lappset. 
Byggs ihop med olika moduler längs stråket mellan 
torget. Träpartier hålls trärent och stål pulverlackaeras 
mörkblått.

Långbordet, Nola

Parco, Nola

Solid Surf Island, Streetlife

Chilla, Lappset

Lungo mare, Escofet

Orm, Nola

Kajen, Nola
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Utrustning
Ett av problemen i centrum är att flera butiker har 
många och utspridda gatupratare som kan upplevas 
som hinder för synskadade och rörelsehindrade. 

Gatupratare med rund fot är den typ som 
rekommenderas i stadsmiljöer eftersom det är den 
varianten som är lättast att upptäcka för synskadade. 
Vinddrivna roterande gatupratare bör inte användas. 
Det rekommenderas även att det upprättas en så 
kallad möbleringszon närmast entréerna och längs 
husfasaderna dör butikerna får placera sina gatupratare. 

För Forshaga centrum föreslås att det upprättas en 
möbleringszon för butikerna samt att endast mörkblå 
gatupratare med runt fot får användas. 

Förslag på utrustning: 

Gatupratare - City Sign från Skiltex. Robust gatupratare 
av stål och aluminium som är anpassad för offentlig 
miljö. 

Sopkärl - Elbin från Nola. Sopkärl anpassad för offentlig 
miljö med enkel tömning. 

Belysning 
Belysning är en viktig del av en centrummiljö och 
kan göra stor skillnad för hur trygg en plats upplevs. 
Platser där folk rör sig och uppehåller sig behöver 
belysas för att undvika skadegörelse och otrygga 
situationer. Ibland kan det behövas belysning i form av 
gatlyktor eller pollare men det kan även finnas behov av 
effektbelysning för att markera platser. 

I Forshaga centrum har gatubelysningen Stockholm 
från Ateljé Lyktan använts på flera platser. För att skapa 
ett enhetligt centrum bör nya gatlyktor vara av samma 
typ. Även pollare och effektbelysning bör följa samma 
formspråk.

Förslag på belysningsarmaturer: 

Pollare - Linx från Ateljé lyktan. En modern pollare som 
matchar gatlyktan Stockholm. Ger ett rundstrålande 
ljus som inte bländar. Bör placeras längs stråk så som 
Klarälvsbanan. 

Effektbelysning - Pup från Ateljé Lyktan. Modern 
pollare för belysning av exempelvis träd. En relativs 
liten armatur med flexibelt och kraftfullt ljus. 

Stockholm, Ateljé Lyktan

Linx, Atelje Lyktan

Pup, Ateljé Lyktan

City Sign, Skiltex

Elbin, Nola
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Skyltning
Forshaga kommun har idag ingen skyltpolicy vilket gör 
att det finns många olika varianter på skyltning inom 
centrum. Skyltar behövs för att skapa ett inbjudande 
centrum och leda besökare rätt. Genom att anpassa nya 
skyltar till bebyggelsens karaktär och omgivningar blir 
centrum tydligt och attraktivt. 

Skyltar bör kunna tala för sig själva och inte behöva 
förstärkas blinkningar eller starka kulörer. En bra 
skylt ska vara proportionerlig med avståndet den ska 
läsas på och vara platsspecifik för vart den placeras. 
Viktiga informationsskyltar ska placeras så att det går 
att komma riktigt nära samt vara anpassade för olika 
funktionsvariationer. 

Fasadskyltar/platsskyltar – två- eller tredimensionell 
skylt med helst husfasad som bakgrund, eventuellt på 
stolpe. Lösa bokstäver som inte skymmer fasaden är 
lämpligt för större fasadskyltar med verksamhetens 
namn. Dessa kan eventuellt belysas bakifrån om de 
behöver förstärkas. Mindre skyltar som visar platsnamn 
eller gator bör ha en mörkblå bakgrund med vit text och 
vara sammanhängande för hela centrum. 
Fasadskyltar bör placeras vid bland annat Stortorget, 
Järnvägstorget och 

Hänvisningsskyltar – tvådimensionell skylt på stolpe 
eller med husfasad som bakgrund. Mindre skyltar med 
pilar som visar viktiga målpunkter i centrum. Dessa bör 
ha mörkblå bakgrund och vit text. Hänvisningsskyltar 
bör placeras bland annat vid Klarälvsbanan och visa mot 
Stortorget och handel samt vid Stortorget och visa mot 
Klarälvsbanan.  

Informationsskyltar/historiska skyltar – tvådimensionell 
skylt på stolpe eller stativ som visar information om 
platsen. Dessa bör placeras så att de kan läsas av alla, 
inklusive personer med funktionsvariationer och vara 
prydliga och tydliga. De bör följa samma formspråk 
som övriga skyltar i centrum med mörkblått fält och 
vit text. Informationsskylt bör placeras bland annat 
vid Tågplatsen för att informera om historiken kring 
järnvägen. 

Ljussatta skyltar – tvådimensionell skylt med belysning 
i form av neon eller som lådskylt med inbyggt ljus eller 
belyst med extern ljuskälla. Dessa skyltar kan vara ett 
vackert inslag i en centrummiljö men ska användas 
sparsamt och med stor hänsyn till omgivning, trafik och 
bebyggelsemiljön. Dessa bör inte placeras på byggnader 
med högt kulturhistorisk och arkitektoniskt värde. 
Lådskyltar upplevs ofta klumpiga och svårlästa så om 
dessa används ska de anpassas till fasadens kulörer eller 
placeras som en flaggskylt, vinkelrätt mot fasaden. 

 

Exempel på mindre fasadskylt

Exempel på hänvisningsskylt

Exempel på hänvisningsskylt

Exempel på historisk informationsskylt

Exempel på historisk informationsskylt
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Växtlighet
Eftersom centrum idag utgörs av mestadels hårdgjorda 
ytor är det viktigt att där det är möjligt finns växter 
och träd. Vegetationen i centrum kan dels bryta av och 
mjuka upp intrycket, men också erbjuda olika viktiga 
ekosystemtjänster i den urbana miljön. 

På grund av de få befintliga grönytor som finns 
kommer de flesta inslag av växtlighet vara placerade 
i planteringskärl. Vid val av kärl behöver platsens 
karaktär tas i beaktning men det behöver även tas 
hänsyn till centrumets helhetsintryck.

Val av växter och träd bör göras utifrån platsens 
specifika förutsättningar och behov. Det förväntade 
förändrade klimatet är något som också bör tas i 
beaktning då anläggningen ska vara fungerande under 
många år. 

För att framhäva den lokala floran kan det väljas 
karaktärsväxter som förknippas med områdena 
kring Klarälven och visa fram dessa i centrum. Det 
är framförallt viktigt att välja rätt växter som klarar 
platsens förutsättningar och står sig år efter år. Växter 
som lockar till sig pollinatörer är också viktigt.

Det krävs även en hög skötselnivå av både perenner 
och säsongsväxter för att upprätthålla attraktiviteten 
och trivseln i centrum, för att göra det enklare kan 
automatisk bevattning väljas, samt färre anuella växter 
(sommarblommor) och växter som inte kräver putsning 
eller uppbindning. 

Förslag på växter: 

Gröna växter - träjon, glansälväxing, diamantrör. 

Perenner – Näva, smörboll, prästkrage, stjärnflocka, 
lungört, vädd, humleblomster, gullviva, röllika.

Träd - oxel, storblommig häggmispel, rönn, ullungrönn, 
tall, prydnadskörsbär.

Trädgårdsnäva

Träjon

Stjärnfloka

Jätteprästkrage

Smörboll

Fältvädd

Gullviva

Gyllenröllika
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Genomförande

Arbetet med att skapa det nya Forshaga centrum 
kommer ske etappvis och över en lång tidsperiod. 
Centrum har delats upp i etapper för att illustrera vilka 
delas som kommer göras samtidigt och en preliminär 
tidslinje har tagit fram som visar ambitionen för 
genomförandet. 

För åtgärder i privat regi ska planen ses som 
riktningsgivande och grund för en diskussion med 
kommunen i tidiga skeden inför planerade förändringar. 

För kommunala åtgärder ska planen succesivt 
genomföras i samband med budgetarbete avseende 
reinvestering, inköp, underhåll, ny-, till- och 
ombyggnad. 

Alla förvaltningar på kommunen samt privata aktörer 
har ansvar att följa upp och se till att planen följs samt 
informera om planen i tidigt skede. 
     

Plan som visar etappindelning av genomförandet
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2023
Etapp 1 påbörjas

- nya bänkar och 
bord köps in

- vattenränna och 
planteringar anläggs 

2026
Etapp 3  påbörjas

- ny vänthall 
planeras

2024

Etapp 2 påbörjas

- nya pollare längs 
klarälvsbanan

- bord stolar och 
belysning köps in 
till fiskplatsen och 
tågplatsen

2030
Etapp 5 påbörjas

- nya möbler köps in 

- nya planeteringar 
anläggs

2028

Etapp 4 påbörjas

- stråket anläggs 

- parkeringsplatser 
omstruktureras 

- ny avlastningsplats 
för ICA

- trygg övergång till 
järnvägstorget

2032

Etapp 6 påbörjas

- nytt centrumhus 
byggs

- stortorget utvidgas
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